Leuven in 50, 100 en 250 woorden
Maak gebruik van onze handige copy om Leuven te promoten

50 woorden
Leuven is een eeuwenoude universiteitsstad vlak bij Brussel. Bewonder prachtig erfgoed in een charmante en compacte setting. Ontdek het indrukwekkende gotische stadhuis, de Universiteitsbibliotheek
en het pittoreske Groot Begijnhof. In de thuisstad van Stella Artois is het bovendien heerlijk genieten
van een frisse pint op een van de vele terrasjes.

100 woorden
In het bruisende Leuven heerst een authentieke, open sfeer. Met de oudste nog bestaande katholieke
universiteit ter wereld staan kennis en innovatie centraal in de stad. Ontdek er het fantastische gotische Stadhuis. Bezoek de imposante Universiteitsbibliotheek, met schitterend uitzicht op de toren.
Loop ook langs het middeleeuwse Groot Begijnhof, voor een sprong in de tijd. Net buiten de stad
kom je tot rust in de Abdij van Park. Als thuisstad van Stella Artois is Leuven dé plek voor een brouwerijbezoek of om te genieten op een van de vele terrasjes. Kortom, een charmante stad die je makkelijk te voet kunt verkennen.

250 woorden
Universiteitsstad Leuven ligt op vlak bij Brussel en de nationale luchthaven. Met een van de oudste
katholieke universiteiten ter wereld is het een centrum voor kennis en innovatie. Bewonder prachtig
erfgoed, zoals het bekende gotische Stadhuis met schitterende gevel op de Grote Markt. De Universiteitsbibliotheek heeft niet alleen een boeiende geschiedenis, maar biedt je een blik in de Grote Leeszaal. Wie de toren beklimt, wordt beloond met een panoramisch uitzicht. Kunstliefhebbers halen hun
hart op in M-Museum Leuven, waar oude en nieuwe kunst op worden samengebracht. Ga langs in de
Sint-Pieterskerk voor ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts. Dat meesterwerk hangt nog steeds op
de plek waarvoor het oorspronkelijk werd geschilderd.
Laat je betoveren door de smalle straatjes en pittoreske huisjes van het Groot Begijnhof, een stadsdeel met oorsprong in de middeleeuwen. Net buiten de stad ga je naar Abdij van Park voor het
prachtige natuurdomein en voor een blik binnen in de abdij, die sinds 1129 onafgebroken wordt bewoond.
Leuven is ook bierhoofdstad bij uitstek, want zowel kleine brouwerijen als wereldmerk Stella Artois
hebben hier hun thuisbasis. Geen wonder dat er zo veel gezellige terrasjes en cafés zijn. Op pleinen
zoals de Oude Markt is het heerlijk vertoeven tussen zowel locals als studenten. In nieuwe hedendaagse wijk Vaartkom openen nieuwe restaurants en hippe winkels in voormalige industriële panden.
Beleef een bijzondere citytrip in deze compacte en charmante setting. Je kunt alle highlights van
Leuven prima te voet verkennen. Gezellige straatjes en pleinen, groene plekken om te ontspannen en
leuke winkels maken je bezoek onvergetelijk!

